KISA METRAJ
btesi" mahallelerde milyonerlerinbeklendigi
9agda onemli bir su^ filmiydi. Hem hakikiydi

TRT Hig BU KADAR SAYKODELIK

hem de Ye^il^am'a yakmdi.

Sozliige 'ruya' maddesini ekleyip yonetmenin
TRT i9in 9ektigi filmlere yakmdan

Karakterleri iyinin ve kdtunlin dtesinde,

hikayesi klifelerin uzagmda "Yilanlann Ocu"
filmi ise tam bir olaydi. Gosterime 9iki§i
sikintili, gosterimleri kavgali guriiltulu oldu.
Ye§il9am piyasasinda i|igi gu9lu giizel bir kisa
devreydl.

Erksan'in ana meselesi,sozluge de 90k

isteyen e§inden kendisini dldiirmesini ister.
Su9 i9eren bir'win win'Sabahattin All
uyarlamasi"Hanende Meiek" ise bir kasabanm

yafli dava vekilinin §arkici Melek'e duydugu

Hulya Ko9yigit'in diinyasi gotiktir.

arzusu yikicidir.

kisaca.

Ve Erksan'in harika sinema kariyeri
erkenden biter. Tutkulu,saplantili karakterler

"Su9lular Aramizda"dan sonra 9ektigi
klasik "Sevmek Zamani"yla sdzlukte 'tutku'

maddesi a9abiliriz. Erksan karakterleri
tutkuyla sever, kara sevdaya tutulurlar.

§iddetli arzusuna kar§i kadm inatla direnir.
Sozliikte bir'kadm' maddesi a9mali artik.
Erksan'in kadinlan ezilir ama genelde

I 'Neden Metin
bSlumiin
§ iginda
Erksan

KitabiYok?'diyesorar.
O zaman
i^m hakh bir soruCn)ama neyse
k,zaman .5,nde Erksan kitaplarr arrmaya
bajladi. En son benim de "Kadm Hamlet"filmi
ves. es,yle Erksan'a yazdig™ bir mektupla
katlldig.m Sansur Ve Miilkiyetln Kars.Lda

Metm Erksan kitab, ^.kn. Fakat ybnetmenin
televizyon i?in gektigi orta metraj edebiyat
uyarlamalari hak ettigi ilgjyi heniizgormii?
degil. Yeni §eyler denemek isteyen
sinemaciiann mutlaka hesaplafmasi gereken

meselesini ve kavramlarmi hatirlayalim. Bu
guzel delilikler birden ortaya ^ikivermedi ne
de olsa.

eder. Hemen ardmdan ise son filmi "Sensiz

tutkulu ve hiiziinlu afkin imkansiz hikayesidir

1969 tarihli "Kuyu"9ekilemeyen
sahnelerine ragmen bir ba§yapittir. Erkegin

son sayfaya'Metin Erksan oven'

Erksan'in kontrollu deliligi bu filmlerden

bir yil sonra 9ektigi "Kadm Hamlet"lie devam

diinyasi. Erol Ta§'in paylafmama hirsi ve

de sinifsal farklar etkilidir. Zuppe kizin babasi

bu filmleri incelemeden once Erksan'in

adam,diger yaninda ise bu saplantilardan zevk
aldigmi soyleyen kadm vardir. Adam bir kumar
gecesinde cansiz mankenlerle dolu tuhaf bir
galeride bulur kendini. Burada babasiyla
ger9ekustu bir hayat yafayan,eski elbiseler
giyen gizemli bir kiza tutulur. Kiz ba§kasimn
gordugii ruya oldugunu du§unmektedir...

Ya§ayamam"gelir. Kanserden olecegini
ogrenen ve kendine a§ik olacagi bir cellat tutan

incelikle a9iklarfilmde.

enemek kitabinda ilk sayfadan

Agaoglu uyarlamasidir,'kusursuz'bir plan

degi§cirir onlari."Susuz Yaz",diinya

ilifkinin imkansizligmda hem bir fotograf hem

etin Erksan Sinemasmi Okumayi

hareketsizdir. Filmier arasinda ruya estetigine

en yakm olandir."Bir intihar" filminde,Samet

sinemasmda yerini almi§ bir ba§yapittir. Konu
'cinsellik' maddesi a9alim mi? Gem Yilmaz'm
'libidosuz mahallelerinden'farklidir Erksan

gu9ludur,inat9idir, cesurdur.
Metin Erksan 70'Ierin bafinda

filmleri ise gen^ sinemacilar tarafindan ke§fedilmeyi bekliyor.

galerisidir. Herkes bir trende toplanmi§tir ve

vardir. Olmek isteyen adam §6hret olmak

suyun miilkiyeti ve arzudur. Sozliikte hemen

akkmda daha 90k yazilip giziliyor. Yetmi§lerin ortasinda gektigi gilgm televizyon

Erksan'in atmosfer becerisi ust diizeydir.
Filmlerde sadece bir insana degil ge9mi§e ve

nedenle SU9 hikayelerini sever. Ye§il9am'in

bir ev bulamadik9a biz kahroluruz. Ve hayat

Metin Erksan bir ikon,bir clay adam,bir muamma.Neyse ki son donemde

Nil GoncU,"Kuyu" lie yakaladi^ fohretin
tadim cikaramadan vefat etti.

Sait Faik uyarlamasi "Muthif Bir Tren", bir
adamm hayatindan ge9en insanlarm

1963 tarihli "Aci Hayat"in gen9 9ifti ucuz

kokceoglu'<igmiiil.com

a9ilan,fantastik mekan tasarimlari ve
'kekememsi'kurgu denemeleri gdze 9arpar.

oliime de saplantili afk vardir.

entelektlieldir.

Serdar KOK^EOClU

bakabiliriz. Saykodelik (neredeyse) filmleri
birbirine ruyalar baglar. Farkli kamera

yakifacak clan 'mulkiyet'kavramidir,bu
sevdigi zengin-fakir afklarinm smifsal yaniyla
ilgilenir. Hem halkm sinemacisi hem de bir

Erksan'inCilginTelevizyon Filmleri

OLMADI

Kenan Hulusi'den uyarlanan "Sazlik"
filminde Ali Reis sazliklarda a§ki Hayriye'yi

arar. Ge9mifte Hayriye'ye yamktir,'senden

ayrilirsam kendimi dldururiim'der. Ve kadm
bir giin aniden kaybolur.'Delilik agir agir
adamm iizerine 9dktu' der di§ ses. Japon i§i bir
Zeki Demirkubuz filmi gibidir bu tekinsiz film.
Erkekligin dinmeyen ve giderek bir

hapishaneye ddnii^en arzusunun filmidir. A§k
buyuduk9e ger9egin difina ta§ar, mitolojiye
ddnu§ur. Ama kaybolu|un ardmda bir tecaviiz
ve tehdit vardir. Bu film Erksan Sinemasi'nin

dzeti gibidir: Dufsellik hayatin (genelde
kadmlarin) sert ger9ekleriyle yan yanadir.

yaratan; cinsellik ve §iddet kullanmaktan
9ekinmeyen; entelektiiel arayi§i sinema
di§mda tarih gibi disiplinlerde devam eden,
bazen onemli saptamalar yapan,bazen kafa

kari§ikhgiyla §a§irtan harika bir gilgmdir
Metin Erksan. Tutkulu ve zaaflari olan bir

sinemaci olarak tipik bir Metin Erksan

karakteri gibidir. Giderek kendi
karakterlerinden birine donufmu§tur.

Orta metraj filmleri onun sinema

yolculugunun toplumcu ger9ek9ilikten
ger9ekustulugun sminnda bir sembolizme
kaydigini gosterir; ama aslinda o iki kutbun
tam ortasmdadir ve meselesiyle ozgiindur.

Ye§il9am'cilik oynar.§arkih turkulu filmier de
9eker ama denemekten vazge9mez. 1974 tarihli

"BU SAPLANTILARIN HO§UMA

Kontrollu; taraf olmayi degil dengeleri

"§eytan" ilgin9 bir uyarlamadir. Gulun9 ama
9ekici §ekilde tuhaftir. Hemen ardmdan 1975
yilinda deli i§i televizyon filmleri gelir.

GITMIYOR DEGIL"

gozeten,farkindaligi yuksek, meselesini asla

"Ge9mi§ Zaman Elbiseleri", Tanpinar

unutmayan bir delilik onunki.

uyarlamasidir ve saplantih a§kin bir tarafinda

Gen9 sinemacilar epeydir guvenii
yollardan ilerlemeyi; kisa film alanmda bile

cesur, riskli filmier yerine uslu i§ler yapmayi

METIN ERKSAN SOZLUfiU igiN
BIR GiRi§

tercih ediyor. Yaratici, orijinal olmak i9in

Metin Erksan i^in bir sozliik hazirlamak iyi bir

bu ku9uk ve 9ilgin televizyon filmlerinden...

Erksan'dan dgrenecek 90k §ey var. Ozellikle de

fikir olabilir. Mesela 'sansiir' maddesinden

ba§lanabilir. 1952 yilinda, heniiz ele§tirmen ve

sorunu ya§ar. Erksan'in sansur ve tabii

METIN ERKSAN igiN PLAYLIST
Metin Erksan 9agda§ miizik sever, avangard
seslere a9iktir. Filmlerinde ku§ sesi, saat
tikirtisi gibi sesleri uzun tekrarlarla muzik gibi
kullanir. Bir playlistte mutlaka filmlerinde

Ye§il^am'in vasat beklentileriyle miicadelesi

9alan Ornette Coleman,Bach, Biilent Arel,

senaristken kendisini bir anda yonetmen

koltugunda bulur ve ilk fiimi "A§ik Veysel'in

Hayati" sansure ugrar. ikinci filmi Cingoz
Recai uyarlamasi "Beyaz Cehennem"de sansur

ilhan Usmanba§,Yal9in Tura,1)9 Hiirel ve

ba§lami§tir.

Orhan Gencebay olmasi lazim. Filmlerde yok

Sozliige 'edebiyat' diye bir madde de

ama ilhan Mimaroglu da yaki§ir. Kapani§

eklemeli. Erksan, me§hur edebi eserlerin ve

par9asi mutlaka bir karakterin anisina Elvis
Presley'den. ■

gazete haberlerinin sinemadaki kar§ihgini
i du§unmeyi severdi. i960 tarihli "Gecelerin
"Yilanlann OcU"niin bu Ilk uyarlamasi,
'•
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sagcilarin hifmina ugramigti.
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